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ບົດນຳ
 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບຮັບກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຕ່າງໆທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ໂດຍການເພ່ີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນ, 
ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມປະສົບການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົານຳອີກ, ທັງນ້ີກໍເພ່ືອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ 
ບັນຫາການກີດກ້ັນທາງການສຶກສາ. ແນວໃດກໍຕາມ ການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ການດັດແກ້ທາງດ້ານເນ້ືອໃນຂອງການຮຽນ-ການສອນ, 
ວິທີການ, ຂະບວນການ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຕາມວິໄສທັດ 
ໃນການກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາ ເພ່ືອທຸກຄົນໃຫ້ສຳເລັດ. ໃນນ້ີຄູແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ 
ໃນຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີ.

 ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄູນ້ັນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທ່ີຈຳເປັນ 
ເພ່ືອຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮ່ວມໃຫ້ດີຂ້ືນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການໃນຫຼາຍປະເທດ ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ຢູ່ໃນ 
ຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊິຟິກ ໂດຍການນຳພາຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ ຂອງ  
ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ (ອຸຍເເນັດສະໂກບາງກອກ) ໄດ້ພົບວ່າ ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການໃນຫຼາຍ 
ປະເທດຍັງຕ້ອງມີເສັ້ນທາງອີກຍາວໄກທີ່ຈະຕ້ອງກ້າວໄປໃຫ້ເຖີງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູທີ່ 
ຈົບໃຫມ່ນ້ັນ ສາມາດຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂກັບບັນດາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທ່ີມີຂອງນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງມີ 
ປະສິດທິພາບ. 

 ຍ້ອນເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນ້ີ ພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຄິດຄ້ົນສ້າງຊຸດສ່ືພິມຂອງອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ 
ຊຸດນ້ີຂ້ຶນມາ ໂດຍມີຊ່ືວ່າ ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ປ້ືມຄູ່ມືການສ່ົງເສີມ. 
ຊຸດດ່ັງກ່າວນ້ີ ປະກອບດ້ວຍປ້ືມ 5 ເຫ້ັຼມຄື: ພາກສະເຫນີ, ນະໂຍບາຍ, ຫັຼກສູດ, ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ແລະ ວິທີສິດສອນ. ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ່ວຍທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມ 
ວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ເພ່ືອນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈໍາການໃຫ້ 
ເປັນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ກຳນົດເນ້ືອໃນຕາຍຕົວ, 
ພຽງແຕ່ໄດ້ອະທິບາຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບແນວທາງຄວາມຄິດເພ່ືອສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ປັບປ່ຽນໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານເທ່ົານ້ັນ.

 ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສື່ພິມຊຸດນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄູ ໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກໃນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 

                                    
                                      ກວາງ-ໂຈ ຄິມ (Gwang-Jo Kim)
                                      ຜູ້ອຳນວຍການ
                                      ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ບາງກອກ
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ບົດສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
 ຊຸດສ່ືພິມນ້ີ ມີຊ່ືວ່າ ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ປ້ືມຄູ່ມືການສ່ົງເສີມ   
ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ສະນ້ັນ ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ບາງກອກ ຂໍສະ 
ແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທັງໝົດທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກງານນ້ີ.

 ໃນນ້ີ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍເປັນພິເສດມາຍັງ ທ່ານ ອຽນ ກັບລານ (Ian Kaplan) 
ແລະ ທ່ານ ອິງກຣິດ ລີວິສ (Ingrid Lewis) ຈາກ Enabling Education Network CIC ຫືຼ 
EENET CIC ເຊ່ິງພວກທ່ານເປັນຜູ້ປະພັນຊຸດປ້ືມຄູ່ມືທັງ 5 ເຫ້ັຼມນ້ີ. ບ່ໍວ່າໃນດ້ານໃດ, ທ່ານ ອຽນ 
ແລະ ທ່ານ ອິງກຣິດ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງເພ່ິນໃນດ້ານຫັຼກການ ແລະ 
ວິທີປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມດ້ວຍຈິດໃຈ ອັນກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກ
ເຮົາເອງຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາ ຂະບວນການຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາປ້ືມຄູ່ມື
ເຫ່ົຼານ້ີເປັນຢ່າງດີ.

 ນອກຈາກນີ້ແລ້ວພວກເຮົາ  ກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທີມງານຄ້ົນຄວ້າປະຈຳ  
ປະເທດບາງກະລາເທດ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ມົງໂກເລຍ, ເນປານ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການທົບທວນຄືນລະອຽດ ແລະ ການວິເຄາະສະພາບການຂອງ 
ລະບົບການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການໃນປີ 2008-2009 ແລະ ໃນການທົບທວນຕິດຕາມຄືນ ໃນປີ 
2010-2011, ພ້ອມທັງໄດ້ກະກຽມບົດລາຍງານຂ້ັນປະເທດ ເຊ່ິງໄດ້ກາຍມາເປັນພ້ືນຖານຂອງປ້ືມຄູ່ມື
ເຫ່ົຼານ້ີ. ພວກເຮົາຍັງຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງບັນດາທ່ານ ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວ
ຊານຂ້ັນພາກພ້ືນທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ືນໂດຍອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ໃນຫົວຂ້ໍ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານ 
ການສ້າງຄູທ່ີມີຄຸນນະພາບໃນເຂດອາຊີ-ປາຊິຟິກ ເຊ່ິງໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2012 ທ່ີ 
ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. ບັນດາທ່ານເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ສະໜອງປັດໄຈນຳເຂ້ົາທ່ີມີຄຸນຄ່າ ທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃນ
ການອອກແບບປ້ືມຄູ່ມືເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

 ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ ຍັງມີບາງບັນດາຊ່ຽວຊານໃນຂົົງເຂດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີໄດ້ສະລະ
ເວລາອັນມີຄຸ່ນຄ່າເພ່ືອປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງປ້ືມຄູ່ມືນ້ີນຳ ເຊ່ິງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳທຸກຂ້ໍ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມສົມບູນໃຫ້ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີ 
ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະນັ້ນ ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ບາງກອກ ຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງການເສຍສະຫຼະທັງ ເວລາ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນຂອງບັນດາ 
ທ່ານທ່ັງຫຼາຍ ມາພ້ອມນ້ີດ້ວຍ. ບັນດາຊ່ຽວຊານເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ປະກອບໄປດ້ວຍ ທ່ານ ເຊວດອນ ເຊຟເຟີ 
(Sheldon Shaeffer); ທ່ານ ອາມັນດາ ວັດກິນສ໌ (Amanda Watkins) ແລະ ທ່ານ ເວຣິຕີ ດອນເນວລີ 
(Verity Donnelly) ທ່ີສັງກັດຢູ່ໃນ ອົງການຢູໂຣບ ເພ່ືອການພັດທະນາການສຶກສາພິເສດ (European 
Agency for Development in Special Needs Education); ທ່ານ ແຄັດເທິຣິນ ຢຸງ 
(Catherine Young) ທ່ານ ເກີກ ເພີເຊິນ (Kirk Person) ຈາກ ສະຖາບັນພາສາ ຊໍາເນີ (SIL); 
ທ່ານ ສະເຕຟານີ ຮອດຈ໌ (Stephanie Hodge) ຈາກກອງທຶນເດັກປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
(ຢູນິເຊັບ) ໃນນິວຢອກ; ທ່ານ ຣິຊາດ ຣີເຊີ (Richard Rieser) ຈາກ World of Inclusion 
ແລະ ທ່ານ ເພັນນີ ນາໂຣດ (Pennee Narot) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ. 



VII

 ພ້ອມນ້ັນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີ ຍັງໄດ້ຮັບໝາກຜົນມາຈາກບັນດາຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ 
ເພ່ືອນຮ່ວມງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນອົງການອຸຍເເນັດສະໂກທ່ີປະຈໍາຢູ່ ຫ້ອງການສຶກສາສາກົນ 
(IBE), ຂະແໜງ ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ, ພ້ອມທັງ 
ບັນດາເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາເອງ ທ່ີປະຈໍາຢູ່ ຫ້ອງການອຸຍເເນັດສະໂກ ປະຈຳ ປັກກ່ິງ, ດາກ້າ, 
ຮາໂນ່ຍ, ກັດມັນດູ ແລະ ພະນົມເປັນ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດຳເນີນ
ການສ້າງປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີນຳ. ໂຄງການນ້ີຈະບ່ໍສາມາດເກີດດອກອອກຜົນໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກການສະໜັບ
ສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ຈາກບັນດາເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາທັງໃນປະຈຸບັນ ກໍຄືໃນທ່ີຜ່ານມາ
ຂອງຫ້ອງການອຸຍເເນັດສະໂກ ບາງກອກ. ໃນໂອກາດນ້ີ ພວກເຮົາ ກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ບັນດາທ່ານເຫ່ົຼານ້ັນອີກນຳ.

 ທ້າຍສຸດນ້ີ, ຂໍສະແດງຄວາມຄວາມຂອບໃຈ ເປັນພິເສດມາຍັງ ກະຊວງສຶກສາທິການ, 
ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ (MEXT) ຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ ທ່ີໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນດ້ານທືນຮອນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂ້ົາໃນທຸກໆບາດກ້າວຂອງໂຄງການຫັນທິດທາງການສ້າງ 
ຄູທ່ີມີຄຸນນະພາບໄປສູ່ການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນສຸດຊ້ຶງ ຕ່ໍກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີ 
ພວກທ່ານໄດ້ນຳມາເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູໃນເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ.

                          ປຶ້ມຄູ່ມືໂຄສະນາເຫຼັ້ມທີ  1
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ພາກສະເໜີ 
 ປື້ມຄູ ່ມື   “ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ” ປະກອບມີ ຈຳນວນທັງໝົດ 
5 ເຫ້ັຼມ ເຊ່ິງປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີຈະໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັັກຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງການສ້າງຄູ ແລະ ຈະສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ່ືອດຳເນີນການສ່ົງເສີມທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ວິທີການປະຕິບັດການຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂ້ືນກວ່າເກ່ົາ.  

 ປ້ືມຄູ່ມືຊຸດດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກປື້ມຄູ່ມືພາກສະເໜີເຫຼັ ້ມນີ້ເປັນເຫຼັ ້ມທຳອິດເຊິ່ງຈະ
ໃຫ້ຮູເ້ຖິງພາບລວມຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການສ່ົງເສີມໃນ 
ສະພາບແວດລ້ອມດ່ັງກ່າວນ້ີ. ພ້ອມນ້ັນ ຍັງຈະໄດ້ນຳສະເໜີຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທ່ີກວມຢູ່ໃນປ້ືມຄູ່ມືອີກ 4 
ເຫ້ັຼມຂອງຊຸດປ້ືມຄູ່ມື. ໃນປ້ືມຄູ່ມືອີກ 4 ເຫ້ັຼມນ້ັນ ແມ່ນຈະໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ‘ນະໂຍບາຍ’, ‘ຫັຼກສູດ’, 
‘ວັດຖຸອຸປະກອນ’ ແລະ‘ວິທີສິດສອນ’ ນໍາອີກ. 

ປ້ືມຄູ່ມືນ້ີ ແມ່ນສ້າງຂ້ືນສຳລັບໃຜ? 
 ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນສ້າງຂ້ືນເພ່ືອໝົດທຸກຄົນທ່ີຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການປັບ 
ປຸງດ້ານການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນປະເດັນດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດປະກອບດ້ວຍ: 
•   ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ – ຜູ້ທີ່ອາດຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊີ້ນຳຫຼາຍ 

ຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາພາຍໃນລັດຖະບານເພ່ືອເປັນການປະຕິຮູບການສ້າງຄູແລະ/ຫືຼການສ່ົງເສີມ 
ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ ແນວທາງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ເພື່ອປະຕິຮູບວິທີການ 
ປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍໃໝ່ໆ.

•   ຫົວໜ້າສະຖາບັນສ້າງຄູ – ຜູ້ທີ່ອາດຕ້ອງການໂນ້ມນ້າວລັດຖະບານໃຫ້ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ 
ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ ແລະ/ຫຼື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບວິທີການປະຕິບັດ
ກ່ຽວກັບການສ້າງຄູໃນບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາດຕ້ອງການປຸກລະດົມພາຍໃນ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງລະບົບການສ້າງຄູ. 

•   ຄູຜູ້ທ່ີອາດສາມາດພັກດັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ (ຫືຼ ບັນດາເພ່ືອນຮ່ວມງານ)ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ທ່ີອາດຕ້ອງການ 
ເຂ້ົາຮ່ວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຂ້ັນນະໂຍບາຍລັດຖະບານ.

•   ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການຕ່າງໆ – ຜູ້ທ່ີ
ອາດຕ້ອງການໂນ້ມນ້າວລັດຖະບານໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການສ້າງຄູ ແລະ/ຫຼື ສະໜັບສະໜູນ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ເພ່ືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ນ້ັນ.

•   ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ – ຜູ້ທ່ີອາດຕ້ອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປັບປຸງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
ເຊ່ິງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ໝູ່ນັກຮຽນໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບ ເພ່ືອວ່າໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາກຽມພ້ອມ 
ເຂ້ົາສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຫ້ອງຮຽນ 
ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກ່ົາ.

                             ປຶ້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  1

1



ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ : ພາກສະເໜີ

2

•   ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ–ຜູ້ທ່ີອາດຕ້ອງການເນ້ັນໜັກໃສ່ການສ້າງຄູໃຫ້ເປັນ 
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງໄປໃນທິດທາງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບການສຶກສາມາ. 

ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີ ຄວນຖືກນຳໃຊ້ຄືແນວໃດ?
 ຊຸດສື່ພິມນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນປື້ມຄູ່ມື ທີ່ອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ 
ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນປື້ມຄູ່ມື ທີ່ກຳນົດຕາຍຕົວ. ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ປັບປ່ຽນຂ້ໍຄວາມ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສ່ືຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປະເມີນຜົນຕາມສະພາບການ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຕົນເອງ.

 ປ້ືມຄູ່ມືແຕ່ລະເຫ້ັຼມ ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ບ່ອນໃດທ່ີຜູ້ອ່ານສາມາດພິຈາລະນາເຖິງສະພາບ 
ແວດລ້ອມສະເພາະຂອງຕົນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດມີ 
ຄຸນປະໂຫຍດໃນເວລາດຳເນີນການຕັດສິນໃຈທ່ີສຳຄັນຢູ່ໃນຂະບວນການສ່ົງເສີມ.

ປ້ືມຄູ່ມືເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່?
ຊຸດປ້ືມຄູ່ມື ມີ 5 ເຫ້ັຼມ ເຊ່ິງແຕ່ລະເຫ້ັຼມ ແມ່ນຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທ່ີແຕກຕ່າງກັັນ ຄື:

• ປ້ືມຄູ່ມື ເຫ້ັຼມທີ 1: ພາກສະເໜີ – ປ້ືມຄູ່ມືພາກສະເໜີນ້ີ ເລ່ີມຕ້ົນຈາກພາກສະເໜີຫຍ້ໍກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາຜູ້ອ່ານຄວນເບ່ິງປ້ືມຄູ່ມືພາກສະເໜີນ້ີ  ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຄາດໝາຍວ່າ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ການສ່ົງເສີມຈະມີຄວາມຮູ້ຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຫຼື ຈະອ້າງອີງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບແນວ 
ຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວນ້ີ. 

 ນອກນ້ັນ ປ້ືມຄູ່ມືດ່ັງກ່າວນ້ີຍັງຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສັງລວມເອົາຄວາມຮັບຮູ້ 
ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, 
ປ້ືມຄູ່ມ່ືດ່ັງກ່າວຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳພາກປະຕິບັດເບ້ືອງຕ້ົນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

 ສ່ວນປ້ືມຄູ່ມື ອີກ 4 ເຫ້ັຼມນ້ັນ ຈະສຶກສາກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ໃນ 4 ຂົງເຂດຫັຼກ
ຂອງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ.

• ປ້ືມຄູ່ມື ເຫ້ັຼມທີ 2: ນະໂຍບາຍ –  ການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ/ດັດແກ້ນະໂຍບາຍໃນຂັ້ນຕ່າງໆໃນ 
ລະບົບການສຶກສາ (ເຊ່ັນວ່າ ໃນຂ້ັນກະຊວງ, ຂ້ັນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຂ້ັນໂຮງຮຽນ). 

 ນະໂຍບາຍ ໂດຍຫັຼກແລ້ວແມ່ນໝາຍເຖິງ ບັນດາລະບຽບການຊ້ີນໍາ, ກົດໝາຍ ແລະ ຫັຼກການຕ່າງໆ 
ຂອງການສຶກສາໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ພາຍໃນບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ເຊ່ິງນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ 
ຈະຊ້ີນຳວິທີການປະຕິບັດໃຫ້ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆຂອງ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

• ປ້ືມຄູ່ມື ເຫ້ັຼມທີ 3: ຫັຼກສູດ – ການປ່ຽນແປງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການຈັດລຳດັບລວມ 
ຂອງການສ້າງຄູ. ຫັຼກສູດ ໝາຍເຖິງລາຍວິຊາໂດຍລວມທັງໝົດຢຸູ່ໃນບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ກ່ອນປະຈໍາການ. ຫັຼກສູດໃດໜ່ຶງ ແມ່ນວິທີການຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຈັດລຳດັບປະສົບການຂອງ 



                             ປຶ້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  1

3

ການຮຽນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອບັນລຸຜົນການຮຽນສະເພາະໃດໜ່ຶງ ເຊ່ິງຈະແນະນຳກ່ຽວກັບສ່ິງ
ທ່ີຈະຮຽນ, ພ້ອມທັງເຫດຜົນ ແລະ ວິທີການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຂະບວນການຮຽນນ້ີ. 
ຫັຼກສູດນ້ີ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊ່ືອມຕ່ໍກັນລະຫວ່າງສັງຄົມ, ການເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ/
ຄູ ເພ່ືອວ່າການສ້າງຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈະໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງ 
ສັງຄົມທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ບ່ໍມີການຈຳແນກ1 ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງໂຄງສ້າງລວມຂອງການຮຽນ-
ການສອນຢູ່ພາຍໃນການສ້າງຄູ. 

• ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 4: ວັດຖຸອຸປະກອນ –  ການປ່ຽນແປງວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ 
ການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນການສ້າງຄູ.

 ວັດຖຸອຸປະກອນ  ໝາຍເຖິງບັນດາແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຕ່າງໆ (ເຊ່ັນວ່າ ປ້ືມອ່ານ) ທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູກ່ອນປະຈໍາການ. ການສ້າງຄູມີການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ິງຮວມທັງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ທ່ີບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ນຳໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສິດສອນ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີບັນ 
ດານັກຮຽນຄູໄດ້ນຳໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຮຽນ.

• ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 5: ວິທີການສິດສອນ – ການປ່ຽນແປງວິທີການສິດສອນຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ.

 ວິທີການສິດສອນ  ໝາຍເຖິງ ຫັຼກການ ແລະ ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ເຊ່ິງຈະພິຈາ 
ລະນາ ກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ສາມາດຈັດຕ້ັງ ແລະ ດຳເນີນການຮຽນ-
ການສອນໄດ້ດີ. ຈາກນ້ັນ, ວິທີການສິດສອນຄວນມີຂອບວຽກລວມ ຫືຼ ວິທີການສິດສອນ 
ເຊ່ິງປະກອບ ດ້ວຍບັນດາວິທີການສິດສອນສະເພາະ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ວິທີການສິດສອນການຮຽນຮ່ວມ 
ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຈະກວມເອົາຫຼາຍວິທີການສະເພາະດ້ານຂອງການສິດສອນເປັນລາຍບຸກຄົນ 
ແລະ ການສິດສອນທ່ີຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.

ໂຄງສ້າງຂອງບັນດາປ້ືມຄູ່ມື ທັງ 4 ເຫ້ັຼມນ້ີ ແມ່ນແນໃສ່: 
•  ໄຈ້ແຍກປະເດັນບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍ;
• ວິເຄາະສະພາບການທ່ົວໄປໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນນ້ີ ແລະ ນຳສະເໜີຄຳຖາມຕ່າງໆທ່ີບັນດາຜູ້            

ສ່ົງເສີມສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງຕົນ; 
• ແນະນຳຈຸດປະສົງຂອງການສ່ົງເສີມທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ແນະນຳ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີບັນດາຜູ້     

ສ່ົງເສີມອາດຕ້ອງ ການສ່ົງຕ່ໍ, ພ້ອມທັງບັນດາຕົວບ່ົງຊ້ີ ເພ່ືອຕັດສິນວ່າການສ່ົງເສີມປະເດັນນ້ັນ 
ໄດ້ມີຜົນກະທົບໃດໜ່ຶງ ຫືຼບ່ໍ. 

 ຕາຕະລາງໃນຕອນທ້າຍຂອງປ້ືມຄູ່ມືແຕ່ລະເຫ້ັຼມຈະສະຫູຼບຫຍ້ໍເອົາຂ້ໍຄວາມຂ່າວສານ ເພ່ືອສ່ົງເສີມ 
ແລະ ແນະນຳເປ້ົາໝາຍສຳຄັນສຳລັບແຕ່ລະຂ້ໍຄວາມ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍມີບ່ອນເປ່ົາຫວ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້
ອ່ານສາມາດຂຽນຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບວິທີການທ່ີອາດສາມາດສ່ົງຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເປ້ົາໝາຍໄດ້ 
(ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳທ່ີໄດ້ອະທິບາຍຫຍ້ໍໄວ້ໃນປ້ືມຄູ່ມືພາກແນະນຳເຫ້ັຼມນ້ີ). 

 ໃນບາງຈຸດທ່ີເໝາະສົມ ແມ່ນໄດ້ມີການມີການຍົກຕົວຢ່າງຂອງກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ 
ທ່ານຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ການສຶກສາຊອກຮູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ ເພ່ືອກຳນົດກໍລະນີສຶກສາໃນທ້ອງ 
ຖ່ິນທ່ີພວກຕົນສາມາດນໍາໃຊ້ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ດີ.

1ໂດຍ: Braslavsky, C. ປີ 1999. ກ່າວໃນ “ການສົນທະນາສາກົນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄູ ໃນກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 48. 
ເອກະສານອ້າງອີງ: 2011.5”. 2008. ຈີນິວາ, UNESCO-IBE
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ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຫຍັງ?
 “ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການຕ່ໍເນື່ອງທີ່ີມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີ 
ຄຸນນະພາບສຳ ລັບໝົດທຸກຄົນ ໂດຍເຄົາລົບຕ່ໍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, 
ຄວາມເປັນພິການ, ລັກສະນະພິເສດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ, 
ພ້ອມທັງກຳຈັດທຸກຮູບແບບຂອງການຈຳແນກ”. 

ບົດສະຫຸຼບ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີແນະຈາກກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຄ້ັງທີ 48 ທ່ີ ຈິນິວາ, ເດືອນພະຈິກ ປີ 2008.

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການລະອຽດຂອງການປ່ຽນແປງໃນທຸກລະບົບຂອງ 
ການສຶກສາ ເຊ່ິງມີການແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບຮັບກັບຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນດານັກຮຽນ
ທັງໝົດໂດຍບ່ໍຈຳແນກສະພາບການທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ຮ່າງກາຍ ຫືຼ 
ສະພາບການອ່ືນໆຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

ສໍາລັບ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄວ້ວ່າ: 

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໝາຍເຖິງຂະບວນການສະໜອງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ມີການປັບປ່ຽນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດພິເສດ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາອຸປະສັກທ່ີກີດກ້ັນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ ໂດຍສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທ່ີເປັນມິດ, ປອດໄພ, ປາສະຈາການຈຳແນກ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຮຽນ 
ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ດ່ັງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິ
ພາບ.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ – ເປັນຂະບວນການໃດໜ່ຶງ

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການຂັບເຄ່ືອນຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງ 
ເຊ່ິງໃນນ້ັນ ລະບົບການສຶກສາ, ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ຈະພິຈາລະນາເຖິງຄວາມ 
ຈຳເປັນດ້ານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ໂດຍບ່ໍມີການຈຳແນກ. ມັນເປັນຂະບວນການຕ່ໍເນ່ືອງ, 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນໂຕແບບທ່ີຕາຍຕົວໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍຕາຍຕົວໃດໜ່ຶງ ທ່ີສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍປະຕິບັດ 
ຕາມຄຳສ່ັງແນະນຳຕ່າງໆໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງທ່ີກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຕັດຜ່ານທຸກດ້ານຂອງການສຶກສາ 
 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນການຫັນທິດທາງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ, ວິທີ 
ການປະຕິບັດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເພ່ືອພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ 
ສໍາລັບທຸກຄົນ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ. ນອກນ້ັນ ຍັງພະຍາຍາມສ່ົງເສີມສິດ 
ທິຂອງເດັກທຸກຄົນ ທັງຄົນໜຸ່ມສາວ ແລະ    ຜູ້ໃຫຍ່ຕ່ໍກັບການສຶກສາອີກນຳ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບ, ຊ້ັນ ແລະ ຂົງເຂດຂອງການສຶກສາ, ນັບຈາກຊ້ັນກຽມປະຖົມຈົນເຖິງການສຶກສາ
ຊ້ັນສູງ ແລະ ການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ/ການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ຈາກການສຶກສາສາມັນຈົນເຖິງການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊ່ິງຮວມທັງກິດຈະກຳການສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫັຼກສູດພິເສດຕ່າງໆ. 
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ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ແກ້ໄຂອຸປະສັກ ແລະ ກ່ໍຮ່າງສ້າງຕົວຂ້ຶນບົນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີດີ
ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ

 ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນການຊອກຫາ
ແລະ ແກ້ໄຂອຸປະສັກທ່ີອາດຂັດຂວາງນັກຮຽນໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ, ການເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນຂະບວນ 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເພ່ີມຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ (ທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ). ອຸປະສັກເຫ່ົຼານ້ີອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກຳ, ການປະຕິບັດ, ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ, 
ນະໂຍບາຍ, ໂຄງສ້າງສະຖາບັນ, ຂະບວນການບໍລິຫານ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ/ຫືຼ ສະພາບແວດ 
ລ້ອມ. ການສ້າງແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງວັດທະນະທຳຂອງການພິຈາລະນາ 
ແລະ ການທົດສອບ ເຊ່ິງຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ບ່ໍພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫາເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງເນ້ັນໜັກ 
ໃສ່ການຊອກຫາສ່ິງທ່ີປະຕິບັດໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເສີມສ້າງສ່ິງນ້ັນໄປພ້ອມ ຍ້ອນວ່າໂຮງຮຽນ ຫືຼ 
ສະຖານການສຶກສາ ແຕ່ລະແຫ່ງສາມາດກາຍມາເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ 
ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງນັກຮຽນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຂ້ໍຜູກມັດທາງສາກົນ 

 ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄ້ໍາໝູນຈາກບັນດາຫັຼກການ 
ສຳຄັນຂອງການບ່ໍຈຳແນກ ແລະ ຂອງໂອກາດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ. ສາກົນໄດ້ມີຂ້ໍຜູກມັດຫຼາຍຢ່າງທ່ີ 
ຕອບສະໜອງບັນດາຫັຼກການເຫ່ົຼານ້ີ ເຊ່ິງສາມາດນຳໃຊ້ເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ັນວ່າ 
ເປ້ົາ ໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDG) ແລະ ການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ (EFA). ບັນດາ 
ຂ້ໍຜູກມັດເຫ່ົຼານ້ີ  ແມ່ນບ່ໍສາມາດແຍກອອກຕ່າງຫາກ ຫືຼ ແຕກຕ່າງໄປຈາກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້. 
ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງອາດຈະບ່ໍສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ຈົນກວ່າວ່າລະບົບການສຶກສາຈະໄດ້ສູ້ຊົນກວມເອົານັກຮຽນໝົດທຸກຄົນ.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການສຶກສາ, ຄຸນນະພາບ, 
ການສືບຕ່ໍຮຽນ/ການຮຽນຈົນຈົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ.

 ການສະໝັກເຂ້ົາຮຽນ ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາແມ່ນຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບ 
ປະກັນວ່າ ນັກຮຽນສາມາດສຳເລັດການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເລ່ືອນຂ້ຶນ 
ຊ້ັນມັດທະຍົມ (ແລະ ຊ້ັນສູງ) ຕ່ໍໄປໄດ້. ເພ່ືອປະຕິບັດໄດ້ເຊ່ັນນ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງສາຍ
ເຫດທ່ີນັກຮຽນບ່ໍສາມາດສຳເລັດການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນ 
ທາງດ້ານການເງິນ ຫືຼ ທາງສັງຄົມ, ເຊ່ັນວ່າ ໂຮງຮຽນແພງໂພດ ແລະ ຄອບຄົວບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າສ້ີນເປືອງ 
ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ້ັນ. ບາງຄອບຄົວມັກຈະໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຕົນອອກ 
ຈາກໂຮງຮຽນ ເພ່ືອຊ່ວຍວຽກຢູ່ບ້ານ, ເພ່ືອເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວ, ເພ່ືອເຮັດວຽກອ່ືນໆ ຫືຼ ຍ້ອນທັດສະ 
ນະທ່ີວ່າລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາອາດມີໂອກາດທ່ີດີກວ່າ ຖ້າໄດ້ແຕ່ງງານມີຄອບຄົວ.  

 ປັດໄຈອ່ືນໆ ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາທ່ີກົດດັນເດັກໃຫ້ອອກໂຮງຮຽນ ຫືຼ ບ່ໍຊຸກຍູ້ໃນການສະໝັກ
ເຂ້ົາຮຽນໃນແຕ່ຕອນຕ້ົນປະກອບດ້ວຍ: ການສິດສອນທ່ີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ ເຊ່ິງເຫັນໄດ້ຍ້ອນຂາດວິທີການສິດ
ສອນທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ; ຫັຼກສູດ, ວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງ, ບ່າຍບ່ຽງ ຫືຼ 
ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້; ການຈຳແນກ ແລະ ການແຍກຮຽນໂດຍອີງຕາມຄວາມພິການ, ເພດ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
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ພາສາ; ແວດລ້ອມໂຮງຮຽນທ່ີບ່ໍຮັບຕ້ອນ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້; ຮູບແບບການປະເມີນຜົນທ່ີີຄັບແຄບ 
ແລະ ມີການຈຳແນກ; ແລະ ຂາດຍຸດທະສາດຂອງການເລ່ືອນຊ້ັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອລະຫວ່າງ ບ້ານ 
ແລະ ໂຮງຮຽນ, ລະຫວ່າງຊ້ັນຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນວ່າ ລະຫວ່າງ ການສຶກສາຊ້ັນກຽມປະຖົມ 
ແລະ ຊ້ັນປະຖົມ; ການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ຊ້ັນມັດທະຍົມ; ການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມ ແລະ 
ການສຶກສາຕ່ໍ/ການສຶກສາຊ້ັນສູງ) ແລະ ລະຫວ່າງ ປະເພດຂອງແຜນງານຕ່າງໆ (ເຊ່ັນວ່າ ລະຫວ່າງ 
ການສຶກສາສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ 
ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະທ່ົວໄປ). 

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງຄິດຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບວິທີທາງທ່ີພວກເຮົາສຶກສາອົບຮົມ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຄູ
 ຄູມີພາລະບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ 
ໂດຍຜ່ານວິທີການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ຮຽນ, ວິທີການ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້, ຄວາມສາມາດ 
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນການຮັບເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຫັນວ່າມັນເປັນຈຸດແຂງອັນໜ່ຶງ ແລະ ໂດຍ
ຜ່ານຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນການປັບຕົວ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ການສ້າງຄູທ່ີມີຢູ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນເນ້ັນໜັກ 
ໃສ່ເຕັກນິກທັກສະການສິດສອນທ່ີຄັບແຄບ. ສະນ້ັນ, ສ່ິງສຳຄັນໃນການສ້າງຄູແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄູໃຫ້ 
ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມເປີດກວ້າງ, ບ່ໍສະເພາະແຕ່ສອນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຮູ້ເຖິງທິດສະດີຂອງການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງປະກອບທັກສະປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພ່ືອຊອກຫາອຸປະສັກ
ຂອງການເຂ້ົາເຖິງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ທ່ີຮູ້ຄ້ົນຄິດ, ວິເຄາະ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບໂຕ້ການຈຳແນກຢ່າງຕ້ັງໜ້າ. ການສຶກສາອົບຮົມຄູສຳລັບການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ການປະຕິຮູບພາລະບົດບາດ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນຄູ  
ເພ່ືອສ້າງພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມີວິທີການສິດສອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມທັງສາມາດກຳນົດຄືນໃໝ່ສາຍພົວພັນ 
ລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ເພ່ືອສ່ົງເສີມໃຫ້ຄູໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຫັຼກສູດ.

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ຢ່າງຕ້ັງໜ້າ 

 ເດັກ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ຜູ້ເບ່ິງແຍງເດັກ, ຄູ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ 
ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍແມ່ນ ທັດສະນະທີ່ເປັນ           
ເອກະລັກຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍກັບການສຶກສາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ມີສິດສຽງໃນ
ຂະບວນການພັດທະນາຫັຼກສູດສ້າງຄູ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຄູໄດ້ຮັບການ 
ສຶກສາກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທິດທາງໃໝ່ໆສຳລັບການສ້າງຄູ, ພ້ອມທັງໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອນຳພາຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການສ້າງຄູ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກຳພາກປະຕິບັດຂອງການສ້າງຄູ. 
ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຮູບແບບຂອງການເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມນ້ັນຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຂອບນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມ. 
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ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນໃຈ
ກາງຂອງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນທ່ີຮັບຮູ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍວ່າມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວນ້ັນໄດ້ສືບຕ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີການຮຽນຮ່ວມທ່ີຍືນຍົງ, ໝ້ັນຄົງ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນ. ນ້ັນກໍໝາຍຄວາມວ່າການສິດສອນ 
ການຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງເອົານັັກຮຽນເປັນໃຈກາງນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ 
ເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນສຳລັບເດັກທຸກຄົນ, ໄວໜຸ່ມສາວ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. 

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດສຳລັັບຄູ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສຶກສາ. ຍ້ອນວ່າສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ັນ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງບັນດາຕົວບ່ົງຊ້ີຫັຼກໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ 
ມີຄຸນນະພາບສຳລັບໝົດທຸກຄົນ: ການເຂົ້າຮຽນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການບັນລຸຜົນ. ສະນັ້ນ, 
ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ນຳໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສັງລວມເອົາເຂ້ົາ
ໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ. ການສ້າງຄູໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເປີດ 
ໃຈຕ້ອນຮັບເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ດຳເນີນການສິດສອນທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງສຸດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ແລະ 
ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການສຶກສາທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຊຸມຊົນ. 

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສິດສອນ ແລະ ການຮ່ໍາຮຽນທ່ີສຳຄັນສຳລັບໝົດ 
ທຸກຄົນ ແລະ ສ້າງຄູໃຫ້ສາມາດພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນໃນສະພາບ 
ແວດລ້ອມທ່ີແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ພ້ອມນ້ັນ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນ 
ຄຸນຄ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນວ່າເປັນຈຸດແຂງ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນບັນຫາທ່ີຕ້ອງແກ້ໄຂ. ນອກນ້ັນ, 
ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ຄູສາມາດ  ປັບປ່ຽນຫັຼກສູດສິດສອນ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະດ້ານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງວັດທະນະທຳຂອງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນວຽກງານຂອງຄູ 
ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຄູ ເຊ່ິງຊຸມຊົນຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄູທ່ີຮັບໃຊ້  ຊຸມຊົນນ້ັນ ແລະ ຄູກໍມີ 
ຄວາມມ່ວນຊ່ືນກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ຍ້ອນແນວນ້ັນ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈ່ຶງເປັນສ່ວນໜ່ຶງ
ຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາ.  

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນລະດັບຂອງການບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ 
ຫຼາຍກວ່າໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ດ່ັງທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ 
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸອຸປະກອນຂອງການສ້າງຄູ:

“ວັດຖຸອຸປະກອນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບາງອັນ ທ່ີຖືກນຳໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍທ່ີສຸດແມ່ນວັດຖຸອຸປະກອນ
ທ່ີສະໜັບສະໜູນການບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ. ສ່ວນວັດຖຸອຸປະກອນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ 
ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈໍາການ ແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ”. (ໂດຍ: Booth ແລະ Dyssegard, ປີ 
2008, ໜ້າທີ 9)2 

2 Booth, T. ແລະ Dyssegard, B. ປີ 2008. ຄຸນນະພາບ ແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ - ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຄຸນຄ່າຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ. ນະຄອນຫຼວງ ໂຄເປັນຮາເກັນ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດເດັນມາກ/
DANIDA.
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 ການບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ ຈະໃຫ້ໂອກາດອັນສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາການຮຽນ 
ແລະ ການປະຕິບັດແບບຮຽນຮ່ວມ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຄວນເປັນຈຸດເນ້ັນໜັກຂອງ 
ການສ້າງຄູໃນເວລາປະຈຳການ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າການປະຕິບັດແບບຮຽນຮ່ວມຂອງຄູນັ້ນໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຍ້ອນວ່າຄູທີ່ມີຢູ່ໃນ 
ປະຈຸບັນນ້ີຫຼາຍຄົນມີປະສົບການໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມີປະສົບການເລີຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນຕໍ່ກັັບການສັງລວມເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ 
ລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຂົ້າໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການເຊັ່ນກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງຄື:
•   ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຂອບງານໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ  ແລະ ສ້າງ 

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນເພ່ີມຕ່ືມລະຫວ່າງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ ການ 
ບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ.

•   ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທາງດ້ານຄູນຄ່າໃນການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະເລ່ີມວຽກຫຼາຍກວ່າການລົງທຶນລົງແຮງປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ/
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນເວລາຕ່ໍມາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບຳລຸງຄູໃນເວລາ
ປະຈໍາການແມ່ນຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອຍົກລະດັບ ຫືຼ ເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ຂອງຄູກ່ຽວກັບການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ພ້ອມທັງເພ່ືອແລກ ປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນຄູວ່າເປັນຜູ້ 
ຮຽນຮູ້ທ່ີບ່ໍຈົບສ້ິນ ແລະ ອ່ືນໆ.

•   ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນຈະເພ່ີມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີວ່າ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຈຳນວນຫຼາຍຈະມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ຍ້ອນວ່າຄູຫຼາຍ
ຄົນໄດ້ຮັບການກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການມີທ່າ
ແຮງທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງ ຄູ-ນັກຮຽນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເລິກເຊ່ິງກວ່າການບຳລຸງຄູໃນເວລາປະ 
ຈຳການ). 

•   ຖ້າວ່າຄູຫາກມີປະສົບການກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນັບຈາກມ້ືທຳອິດຂອງການສຶກສາວິຊາ 
ຄູເປັນຕ້ົນໄປ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາທ່ີຈະເຫັນວ່າສ່ີງດ່ັງກ່າວນ້ັນ 
ເປັນໜ້າທ່ີພ້ືນຖານຂອງພວກຕົນໃນຖານະເປັນຄູທ່ີດີ ແລະ ຈະບ່ໍເຫັນວ່າເປັນພາລະເພ່ີມຕ່ືມ 
ແຕ່ຢ່າງໃດ.

•   ມີຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃນການສຶກສາອົບຮົມບັນດາຜູ້ນຳພາໂຮງຮຽນໃນອະນາຄົດ ເພ່ືອໃຫ້ 
ຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພ່ືອວ່າຈະໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຊ່ິງໄດ້ 
ຮັບການບັນຈຸ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ. 

ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນຫຍັງ? 
“ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມແມ່ນການ ນຳພາປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, 
ທັດສະນະ ແລະ ຈຸດສົນໃຈ ແຕກຕ່າງກັນ ເຂົ້າສູ່ຈຸດທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ ແລະ ຄວາມບໍ່ດຸ່ນ 
ດ່ຽງນັ້ນຖືກແບ່ງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ສາມາດດຳເນີນທິດທາງໃໝ່ຂອງສາກົນ” (ໂດຍ 
Fortun, ປີ 2001. ໜ້າທີ 16)3.

3 Fortun, K. ປີ 2001.ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ໃນເມືອງ Bhopal: ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄພພິບັດ, ທິດທາງໃໝ່ຂອງສາກົນ. Chicaco, 
ໂຮງພິມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊິຄາໂກ. ນິຍາມທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ: www.savethechildren.net/advocacy.

(ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2013.)

http://www.savethechildren.net/advocacy
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ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນ “ກຸ່ມກິດຈະກຳທ່ີມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊັກຈູງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນສາກົນ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນຕ່າງໆ ເພ່ືອບັນລຸການປ່ຽນແປງດ້ານບວກສຳລັບຊີວິດເດັກ”4.

ໃນເວລາໄຈ້ແຍກລະອຽດ ພວກເຮົາສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສ່ົງເສີມໄດ້ຄື: 
•   ເປັນຂະບວນການລະອຽດໃນການຊັກຈູງຜູ້ທ່ີມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ;
•   ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີໜ່ຶງມີຜົນດີກັບອີກກໍລະນີໜ່ຶງ ແລະ ທ້ອນໂຮມເອົາກໍລະນີອ່ືນໆມາສະໜັບສະໜູນ

ກໍລະນີດ່ັງກ່າວນ້ັນ;
•   ພະຍາຍາມປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ມວນຊົນຕ່າງໆໃນ 

ເວລາດຽວກັນ ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ ເພ່ືອວ່າການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ 
ນ້ັນຈະເສີມສ້າງເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ;

•   ເປັນເຄ່ືອງມື ເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ການປະຕິຮູບ ແລະ/ຫືຼ ການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ;

•   ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສະໜັບສະໜູນ ຫືຼ ການສ່ົງເສີມຍຸດທະສາດແຜນງານສຳລັບການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ຫືຼ ການເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ5.

ຫັຼກການສຳຄັນຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນການຫັນທິດໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່

 ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຈະພະຍາຍາມນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທ່ີຈະແຈ້ງແລະເຈາະຈົງໃນສະ 
ພາບການສະເພາະໃດໜ່ຶງ ແລະ/ຫືຼ ສຳລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກຸ່ມໃດໜ່ຶງ. ມັນບ່ໍແມ່ນຂະບວນ 
ການສະແດງຄວາມບ່ໍພໍໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ,ແຕ່ຫາກແມ່ນການ 
ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງສະພາບການນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຍຸດຕິທຳ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຄືແນວໃດ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທ່ີຈະແຈ້ງໄປຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບ 
ການນ້ັນຍຸຕິທຳ ຫືຼ ຍອມຮັບໄດ້.

ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງສ້າງສັນກັບ ຜູ້ທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມ 
ຊັກຈູງ

 ຍ້ອນວ່າ ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມແມ່ນການພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າການ 
ທ່ີຈະພຽງແຕ່ມີການກ່າວເຖິງປະເດັນບັນຫາເທ່ົານ້ັນ, ສະນ້ັນ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີສາຍພົວພັນທ່ີດີ 
ກັບຜູ້ທ່ີມີອຳນາດ ໃນການນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຕາມທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງການ. ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແມ່ນເສີມສ້າງມາຈາກແນວຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຜູກມິດ ແລະ ການເຈລະຈາ ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສົນທະນາ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຮ້ອງຂໍເທົ່ານັ້ນ. ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະ
ເນ້ັນໜັກໃສ່ດ້ານບວກ (ພ້ອມທັງ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ) ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສັນໃນເວລາທ່ີເຂ້ົາ 
ພົວພັນກັບຜູ້ທ່ີມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ. ບັນດາຜູ້ດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມນ້ັນ ຈຳເປັນຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ 
ວິທີການປະຕິບັດທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອະທິບາຍຫຍ້ໍແນວທາງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າທ່ີຈະສາມາດປະຕິບັດ 
ຕາມໄດ້.

4 ນິຍາມທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ: www.savethechildren.net/advocacy.(ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2013.)
5 IPPF. ປີ 2007. ປະຕິບັດການ ເພື່ອຢຸດການແຕ່ງງານຂອງເດັກ: ປື້ມຄູ່ມື ສຳລັບຜູ້ວາງແຜນງານ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການ. ລອນດອນ, 
ສະຫະພັນຜູ້ປົກຄອງສາກົນ, ໜ້າທີ 19

http://www.savethechildren.net/advocacy
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ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນອີງຕາມຫັຼກຖານ 

 ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເນ້ັນໜັກໃສ່ສະພາບການໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້ແລະ ບ່ໍຄາດຫວັງ 
ເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຮົາທ່ີຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນຢ່າງຈິງຈັງຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະມີ
ຫັຼກຖານທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ເຊ່ິງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ ເຖິງສະພາບການນ້ັນແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການ 
ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນນ້ີ ຄູໄດ້ຮັບການສຶກສາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ 
ຂອງນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພ່ືອສ່ົງເສີມພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບແຜນງານ ແລະ ຫັຼກສູດທ່ີດີ
ກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຝຶກອົບຮົມໃນປະຈຸບັນເປັນຄືແນວໃດ ແລະ ມີການວິເຄາະຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວ່າ ເປັນຫຍັງການຝຶກອົບຮົມ 
ນີ້ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຳລັບຄູຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ 
ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຫັຼກຖານທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທາງເລືອກ 
ຫືຼ ທາງອອກທ່ີພວກເຮົາສະເໜີຂ້ຶນມານ້ັນ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດໝາຍເຖິງເຊ່ັນວ່າ: ການເກັບກຳຕົວຢ່າງ 
ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສາມາດນຳໃຊ້ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆເພ່ືອການສ່ົງເສີມ. 

ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນເສີມສ້າງມາຈາກການຮ່ວມມື 

 ໃນຫຼາຍສະພາບການ, ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີເວ້ົາອອກມາດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ໜ້ອຍທ່ີຈະມີອຳນາດກະທົບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່. ສະນ້ັນ, ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຈ່ຶງແມ່ນ 
ຂະບວນການຮ່ວມມືທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸກລະດົມບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານເຊ່ັນວ່າ ບຸກຄົນຕ່າງໆອາດມາ 
ເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນກຸ່ມ ເພ່ືອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ; ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆອາດເຕ້ົາໂຮມກັນ ເປັນກຸ່ມກ້ອນ 
ຫືຼ ເປັນຕາໜ່າງ ເພ່ືອທ້ອນໂຮມຫັຼກຖານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ສ່ົງເສີມການອອກສຽງຂອງພວກເຂົາ 
ໃນການສົນທະນາກັບບັນດາຜູ ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ. ການຮ່ວມມືກັນ ບໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ 
ສົ ່ງເສີມການອອກສຽງ (ຮ່ວມກັນ) ຂອງຜູ ້ສະໜັບສະໜູນເທົ ່ານັ ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆນ້ັນໄດ້ເກາະກ່າຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນດີ. ການຮ່ວມມືກັນ ເພ່ືອການ 
ສ່ົງເສີມຈະຮັບປະກັນວ່າການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຖືກກົດທັບຈາກຂ້ໍຄວາມຊ້ໍາຊ້ອນ/
ຂ້ໍຄວາມທ່ີຂັດກັນ ທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈເກີດຄວາມສັບສົນ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຫາຂ້ໍອ້າງທ່ີຈະບ່ໍສົນໃຈບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຫ່ົຼານ້ັນ. ການຮ່ວມມືກັນ ຍັງຮັບປະກັນວ່າທັດສະນະ 
ຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃນເວລາສ້າງຈຸດປະສົງ, ກິດຈະກຳ ແລະ 
ຂໍ້ຄວາມຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທ່ີີມີປະສິດທິພາບ
ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເວລາທ່ີ:
•   ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມໄດ້ອີງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີດີກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດ 

ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດໜ່ຶງ (ລວມທັງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບການ 
ປະຕິບັດທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ) ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນບ່ໍໃຫ້ເປັນລັກສະນະ
ຂອງ ‘ຕົວແບບນຳເຂ້ົາ’;

•   ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ໄດ້ອີງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ໃນ 
ສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະໃດໜ່ຶງ;
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•   ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີດີກ່ຽວກັັບການຕ່ໍຕ້ານທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ ແລະ ທ່ີມາຂອງການຕ່ໍຕ້ານນ້ັນ;
•   ມັນກວມເອົາການສ້າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວເຊິ່ງມີການ 

ຄົ້ນຄິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີ;
•   ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມໄດ້ອີງຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ຫຼັກຖານ, ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດຖານ ແລະ 

ການສະຫຼູບເອົາເອງແບບຕີລວດກວດພຽງ; 
•   ກໍລະນີສຶກສາໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ/ຫືຼ ການປ່ຽນແປງທ່ີຕ້ອງການ;
•   ມີຕົວຢ່າງຂອງປະສົບການພາກປະຕິບັດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການໂຕ້ຖຽງພາກທິດສະດີ ແລະ 

ມີການເຊ່ືອມຕ່ໍແຜນງານພາກປະຕິບັດກັບ/ສຳລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ;
•   ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນ ແລະ ອອກສຽງທີ່ໜັກແໜ້ນ 

ໃນຂະບວນການນີ້;
•   ມີຈຸດສຸມໃສ່ການເຈລະຈາທ່ີສ້າງສັນ, ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ເຊ່ືອມສານສາຍສຳພັນ, 

ບ່ໍແມ່ນການປະເຊີນໜ້າກັນ;
•   ກຸ່ມ ຫືຼ ອົງການທ່ີດຳເນີນການສ່ົງເສີມນ້ັນ ມີຊ່ືສຽງທ່ີດີໃນການສ່ົງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ 

ແລະ/ຫືຼ ສາມາດດຳເນີນແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ6. 

ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທາງກົງ, ທາງອ້ອມ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດ         
ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມສາມາດມີຫຼາຍຮູບແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັັນຄື:
•    ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມທາງກົງ ກວມເອົາການກະທຳທີ່ໂຄສະນາໄດ້ໂນ້ມນ້າວບັນດາຜູ້ມີ

ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈໂດຍກົງ. ໃນກໍລະນີຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນ 
ການສ້າງຄູ, ສ່ິງນ້ີ ອາດກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບວ່າຜູ້ໂຄສະນາສ່ົງເສີມໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍກົງໃນການ 
ເຈລະຈາກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີຝ່າຍສຶກສາທ່ີຮັບຜິດຊອບຄູ ຫືຼ ກັບບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ 
ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ;

•   ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທາງອ້ອມ ກວມເອົາການກະທຳທີ່ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີ 
ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ເຊ່ັນວ່າ: ໂດຍການນຳໃຊ້ການປຸກລະດົມ ຫືຼ ສ່ືສານມວນຊົນ. 
ໃນກໍລະນີຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມການຮຽນສຶກສາຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ, ສ່ິງນ້ີອາດກວມເອົາ 
ເຊ່ັນວ່າ ການແຈກຢາຍຂ່າວສານໂຄສະນາປຸກລະດົມໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູການຈັດພິມເລ້ືອງ
ຕ່າງໆໃນໜັງສືພິມທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບປະຈຸບັນຂອງການສ້າງາຄູ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ 
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຕ້ອງການປະຕິຮູບມັນ ແລະ ເຮັດແນວໃດເພ່ືອປະຕິຮູບມັນ;

•    ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ໂດຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈະສະໜັບສະໜູນອົງການຈັດຕັ້ງ 
ມະຫາຊົນ ແລະ ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງດ້ວຍໂຕເອງແທນການເອ່ືອຍອີງຄົນພາຍນອກໃຫ້ມາດຳເນີນການສ່ົງເສີມ. ໃນກໍລະນີ

6 ລາຍການນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ແນວຄວາມຄິດຈາກ: IPPF. ປີ 2007. ປະຕິບັດການ ເພື່ອຢຸດການແຕ່ງງານຂອງເດັກ: ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບ 
ຜູ້ວາງແຜນງານ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການ. ລອນດອນ, ສະຫະພັນຜູ້ປົກຄອງສາກົນ, ໜ້າທີ 20.
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ຂອງການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການສ້າງຄູໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສິ່ງນີ້ອາດກວມເອົາການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມຄູ ແລະ ນັກຮຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ກຸ່ມແມ່ຍິງ, 
ກຸ່ມຜູ້ປົກຄອງ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ 
ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ (ໃນຂັ້ນກ່ອນປະຈຳການໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ ຫຼື 
ຂັ້ນປະຈຳການແລ້ວໃນໂຮງຮຽນ ທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ). ການເຂົ້າຮ່ວມນີ້ ອາດເລີ່ມຈາກ 
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິ່ງຈັງເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີ 
ການປ່ຽນແປງໃນວິທີການສິດສອນຈົນເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ລວມໄປເຖິງການໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັັບກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃຫ້ນັກຮຽນ-ຄູ  
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮັດແນວໃດໃຫ້ທິດສະດີທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງສ່ົງເສີມຢູ່ນ້ັນສາມາດກາຍ 
ມາເປັນຄວາມຈິງໄດ້.

ກໍລະນີສຶກສາ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ 

ຫົວຂ້ໍ: ການໂຄສະນາການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

 ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, 
ພະນັກງານຄູ-ອາຈານສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. ກ່ອນຈະມີກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜ່ານມາຄູອາຈານ
ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທີ່ປະເທດໄທ ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ ເອກະສານດັ່ງກ່າວມີ 07 ຫົວ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ແປອອກມາເປັນພາສາລາວ ພ້ອມທັງປັບປຸງທາງດ້ານເນືອໃນ ເພື່ອໃຫ້ແທດ
ເໝາະທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນສປປລາວເຊິ່ງສາມາດປັບຈາກເອກະສານຈຳນວນ 07 ຫົວມາເປັນ 04 ຫົວ. ເມື່ອ
ເອກະສານສຳເລັດທາງສູນຮຽນຮ່ວມໄດ້ເຊີນຄູ-ອາຈານໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 08 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ. 
ຄູຝຶກພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມືຄູໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ 04 ຫົວນັ້ນ ພ້ອມທັງວາງແຜນງົບປະມານ 
ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນສະຖາບັນ.  ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນເປັນ 
02 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 45 ຄົນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 4-8/12/2013  ແລະ 10-14/12/2013. ເມື່ອ
ຄູໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ຄູ-ອາຈານແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ 
ກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເວລາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ
ນະໂຍ ບາຍ ອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່, ການໃຊ້ຄ່າຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 
ທີ່ນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດຊຳລະໄດ້, ຄ່າປິ່ນປົວ ພະຍາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານອື່ນໆຕໍ່ 
ຄູ-ອາຈານ, ຕໍ່ນັກສຶກສາຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 

 
ໃນເວລາຄູແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນການສອນຕ່າງໆກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ເວລາຄູດຳເນີນການສອນ ກໍຍິ່ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ກັບການເວົ້າຈາກັບນັກຮຽນຄູ, ການຈັດບ່ອນນັ່ງ, ການໃຫ້ກຳລັງໃຈ, 
ການຈັດກຸ່ມ, ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນທັງໃນ-ນອກຫ້ອງ ກໍເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 
ເວລາດຳເນີນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄູ-ອາຈານກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍວິທີເພື່ອໃຫ້ 
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ເໝາະກັບນັກສຶກສາເຊັ່ນ: ໃນວິຊາດົນຕີ-ຟ້ອນ, ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ, ສ່ວນນັກ 
ຮຽນຄູຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຕົວຈິງໄດ້ ຄູກໍໃຫ້ເຮັດທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ສອບປາກເປົ່າ.

 ພະນັກງານທົ່ວໄປກໍຍິ່ງເຫັນວ່າການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ການແນະນຳກິດຈະກຳ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຈະປະຕິບັດ, ການບໍລິການ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຄູດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈໂດຍບໍ່ເລືອກຊົນຊັ້ນວັນນະ, ເພດ, ອາຍຸ.  ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງ 
ໃຫ້ຄຳປຶກສາອື່ນໆອີກແກ່ນັກຮຽນ. 

ແມ່ນໃຜ ຢູ່ໃນຈຸດຢືນທ່ີດີສຸດ ເພ່ືອດຳເນີນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມໃນ 
ສະພາບການສະເພາະໃດໜ່ຶງ?

 ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທຳອິດ ໃນເວລາທ່ີຄິດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນຢູ່ກັບທ່ານເອງກໍຄືທ່ານ
ຜູ້ອ່ານ. ທ່ານສາມາດເຮັດບົດບາດຫຍັງໃນການສ່ົງເສີມ? ມັນຄຸ້ມຄ່າທ່ີຈະສະທ້ອນສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີກັບໂຕ
ຂອງທ່ານ ແລະ ກັບວິທີການປະຕິບັດຂອງໂຕທ່ານເອງ. ຄຳຖາມເພ່ີມຕ່ືມອ່ືນໆທ່ີທ່ານສາມາດຖາມໂຕ
ທ່ານເອງ ເພ່ືອຊ້ີນຳນຳພາການຄ້ົນຄິດຂອງທ່ານ ປະກອບດ້ວຍ:

•     ທ່ານເຮັດໜ້າທ່ີຫຍັງ ໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ່ິງນ້ີ ໝາຍວ່າທ່ານ 
ສາມາດສ່ົງເສ່ີມຫຍັງໄດ້, ຢູ່ບອ່ນໃດ? ,ແນວໃດ? ແລະ  ກັບໃຜ?.

•    ແມ່ນປະເດັນການສຶກສາ/ຂ້ໍຄວາມສະເພາະໃດ ທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດສຳລັບທ່ານ ແລະ/ຫືຼ ສຳລັບກຸ່ມ 
ທ່ີທ່ານເຮັດວຽກນຳ ຫືຼ ຕາງໜ້າໃຫ້? ເປັນຫຍັງພວກມັນຈ່ຶງສຳຄັນສຳລັບທ່ານ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງທ່ານ?ແມ່ນສ່ິງໃດໃນຈຳນວນເຫ່ົຼານ້ີທ່ີເປັນບຸລິມະສິດຂອງການສ່ົງເສີມ? 

•    ທ່ານສາມາດອ່ວຍໜ້າໄປຫາໃຜແດ່ ເພ່ືອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ແມ່ນບຸກຄົນໃດ, ກຸ່ມຄົນໃດ 
ແລະ  ເຄືອຂ່າຍໃດທ່ີທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍການສ່ົງເສີມຂອງ
ທ່ານ?

•    ມີເຄ່ືອງມື, ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໂອກາດຫຍັງແດ່ທ່ີມີຢູ່ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍການ
ສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ?

 ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນແລ້ວວ່າ ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້
ຫຼາຍ ໃນເວລາທ່ີມັນໄດ້ດຳເນີນໂດຍກຸ່ມຄົນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີຊ່ືສຽງດີຢູ່ແລ້ວ ເພ່ືອໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອແຜນງານກ່ຽວກັບປະເດັນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການ 
ໂຄສະນາສ່ົງເສີມສາມາດດຳເນີນການໄດ້ພຽງແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທ່ີເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດວຽກງານເຫ່ົຼານ້ີ 
ເທ່ົານ້ັນ. ການສ່ົງເສີມກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ ແມ່ນທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້, ເລ່ີມແຕ່ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ, 
ຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ,  ກຸ່ມຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ປຸກລະດົມຂ້ັນສາກົນ, 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ໃນປະເທດ ທ່ີການສ້າງຄູໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກພາຍນອກ) ແລະ ພະນັກງານສຶກສາຂ້ັນ 
ອາວຸດໂສກໍສາມາດເຮັດໄດ້ເຊ່ັນກັນ.

 ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງການປັດໄຈນຳເຂ້ົາທ່ີສົມດູນກັນຈາກປະຊາຊົນ
ຕ່າງໆເຊ່ິງກວມເອົາ: 
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•     ປະຊາຊົນ ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການໂດຍກົງກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ  (ເຊ່ັນ: ນັກຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບ    
ຜົນກະທົບຈາກການສິດສອນທ່ີມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ, ມີການຈໍາແນກຢູ່ໃນການສິດສອນ ແລະ 
ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາທ່ີບ່ໍພໍໃຈຕ່ໍກັບການສິດສອນດ່ັງທ່ີໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນ; 
ແລະ ຄູຜູ້ທ່ີຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍໄດ້ກຽມມາຢ່າງດີສຳລັບບັນຫາທ້າທາຍທ່ີຕ້ອງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ); 

•    ປະຊາຊົນ ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການກ່ຽວກັບປະເດັນເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ຖ້າດີແທ້ ແມ່ນຜູ້ທ່ີມີປະສົບການໃນການເອົາ   
ຊະນະບັນຫາທ້າທາຍຈຳນວນໜ່ຶງ (ເຊ່ັນ: ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຫືຼ ພະນັກງານສຶກສາຜູ້ທ່ີໃຫ້ 
ການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄູ; ຄູຜູ້ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ວິທີການປະຕິບັດຮຽນຮ່ວມຢູ່ແລ້ວ ແລະ ອ່ືນໆ);

•    ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ ໃນການສ່ົງເສີມ, ການສ່ືສານ ແລະ ອ່ືນໆ (ເຊ່ັນວ່າ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີ 
ບ່ໍສັງກັດລັດ ທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ/ຫືຼ ປະເດັນດ້ານຄວາມສະເໝີພາບໃນປະເທດ/
ຊຸມຊົນ).

ແມ່ນໃຜເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ?
 ອາດມີຫຼາຍເປ້ົາໝາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ເຊ່ິງຂ້ຶນກັບຂະໜາດຂອງ 
ບັນຫາທີ່ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມປ່ຽນແປງຢູ່ ,ເປົ ້າໝາຍຂອງການໂຄສະນາສົ່ງເສີມທີ່ທ່ານ 
ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ ແລະ ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເມືອງທ່ີທ່ານຢູ່. ມັນສຳຄັນທ່ີຕ້ອງເປັນສ່ິງທ່ີ 
ສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນ້ັນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຄ້ົນຄິດ   ບ່ໍສະເພາະແຕ່ວ່າແມ່ນໃຜທ່ີທ່ານຕ້ອງການຊັກຊວນ 
ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງຄ້ົນຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນໃຜທ່ີທ່ານ ສາມາດຊັກຊວນໄດ້ໂດຍອີງຕາມຈຸດ
ທ່ີຕ້ັງໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ, ປະສົບການ, ຫັຼກຖານ ແລະ ອ່ືນໆ. 

 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທ່ີພະຍາຍາມປ່ຽນແປງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
ແລະ ເພ່ືອ ຮັບປະກັນວ່າ ຄູໄດ້ຮັບການກະກຽມໂຕສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ອາດມີເປ້ົາໝາຍແນໃສ່: 

•    ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫືຼ ອໍານາດການປົກຄອງອ່ືນໆ ທ່ີເໝາະ 
ສົມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຂ້ັນປະເທດ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບງົບປະມານສຳລັບການສ້າງຄູ 
ຫືຼ ຫັຼກສູດສ້າງຄູ;

•    ພະນັກງານສຶກສາປະຈຳພາກ/ເມືອງ/ທ້ອງຖ່ິນ ຜູ້ທ່ີຕັດສິນກ່ຽວກັບການສ້າງຄູໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ພວກເຂົາ;

•    ສະມາຊິກ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ 
ພັດທະນາຫັຼກສູດຜູ້ທ່ີສ້າງຫັຼກສູດສ້າງຄູ;

•   ຫົວໜ້າສະຖາບັນສ້າງຄູ;

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ;

•    ອົງກອນລັດ ຫືຼ ອົງກອນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດທ່ີສະໜອງການສ້າງຄູ ຫືຼ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄູ 
ໂດຍການສະໜອງງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ອ່ືນໆ;

•    ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູ (ກ) ຜູ້ທ່ີມີພາລະບົດບາດທ່ີມີທ່າແຮງສູງ ໃນການສະໜັບສະໜູນການ 
ພັດທະນາການຮຽນພາກປະຕິບັດ, ຂ້ັນໂຮງຮຽນ ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການສ້າງຄູກ່ອນປະ 
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ຈຳການ (ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບໃນຕ່ໍມາ) ແລະ (ຂ) ຜູ້ທ່ີສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈໍາການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄູມາສອນໃໝ່ນ້ັນໄດ້ມີການກຽມ 
ໂຕມາດີ ເພ່ືອເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ; 

•    ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ/ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໂຮງຮຽນ (ກ) ຜູ້ທ່ີສາມາດສະໜັບ  
ສະໜູນພາກປະຕິບັດຂອງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ (ຂ) ຜູ້ທ່ີສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມ 
ຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈໍາການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຄູທ່ີມາສອນໃໝ່ນ້ັນໄດ້ມີການກຽມ 
ໂຕມາດີ ເພ່ືອເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ;

•    ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະເພດຂອງການສຶກສາ
ທີ່ອາດຈະສາມາດກຽມພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດວຽກ (ເພື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະ 
ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການສ້າງຄູ) ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຢ້ານທີ່ເປັນນັກຮຽນຮຸ້ນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງ.

ພວກເຮົາຄວນດຳເນີນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຄືແນວໃດ?
 ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ 
ກະກຽມເຊ່ັນດຽວກັນກັບໂຄງການ/ແຜນງານອືນໆ. ຍ້ອນວ່າ 
ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທ່ີທ່ານຈະບັນລຸເປ້ົາໝາຍການ 
ໂຄສະນາສົ່ງເສີມຂອງທ່ານໃນໄລຍະທຳອິດ, ສະນັ້ນ 
ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຈຳເປັນຕ້ອງອີງຕາມຮອບວຽນ 
ຂອງການສ່ອງແສງຄື້ນໃດໜື່ງ. ຮອບວຽນດັ່ງກ່າວນີ້ 
ເລ່ີມຈາກການປະເມີນສະພາບການ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຖິງ 
ບັນຫາ, ການເກັບກຳຫັຼກຖານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື  
ກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ່ໍມາກໍແມ່ນໄລຍະເວລາ 
ຂອງການວິເຄາະ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຂອງການ 
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເ ປ້ົາໝາຍຂອງານ 
ສົ່ງເສີມ ກຸ່ມບຸກຄົນເປ້ົາໝາຍ, ຂ້ໍຄວາມ, 
ສ່ືມວນຊົນ, ຂອບເຂດເວລາ ແລະ ອ່ືນໆ. 
ຈາກນ້ັນ ກໍເລ່ີມດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມ 
ເຊ່ິງທັດ ຈາກນ້ັນມັນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຕ້ອງ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ແລະ ປະເມີນເບິ່ງການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນ 
ສະພາບການ/ບັນຫານ້ັນກ່ອນຈະກ້າວເຂ້ົາ 
ສູ່ການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ 
ສ່ົງເສີມ ໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ.

ການປະຕິບັດ
ດຳເນີນການສ່ົງເສີມແລະ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ  

ຜົນໄດ້ຮັບ - ຊອກຫາໃຫ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງ.

ການວິເຄາະ
ພິຈາລະນາເຖິງເປ້ົາໝາຍ

ການສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນເປ້ົາໝາຍ, ຂ້ໍຄວາມ 

ແລະ ສ່ືມວນຊົນ.

ການປະເມີນຜົນ
ເກັບກຳຫັຼກຖານ 

ກ່ຽວກັບສະພາບການນ້ັນ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນ 

ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮອບວຽນຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ7
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ການປະເມີນສະພາບການ 

 ປ້ືມຄູ່ມືນ້ີ ຈະບ່ໍໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການວິເຄາະສະພາບການ. ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍຕາມ, 
ໃນການປະເມີນສະພາບການສ້າງຄູໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂອບເຂດ ທ່ີຄູໄດ້ຮັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມ 
ສຳລັັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນ ທ່ີຕ້ອງເກັບກຳ:

•    ຂ້ໍມູນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ດ້ານປະລິມານ (ເຊ່ັນ: ການສຳພາດ, ການສົນທະນາກຸ່ມ, ເຄ່ືອງມື 
ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີນຳໃຊ້ການສະແດງລະຄອນ, ສິລະປະ, ຮູບພາບ, ແຜນທ່ີ ແລະ 
ອ່ືນໆ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືດ້ານປະລິມານ ເຊ່ັນວ່າ ແບບຟອມຄຳຖາມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫືຼ ການສຳຫຼວດສະຖາບັນ);

•    ຂໍ້ມູນຈາກທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຮວມທັງການອອກສຽງ ຂອງພວກທີ ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັັນຫານ້ັນ; 

•    ກໍລະນີສຶກສາ (ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ, ຕົວຢ່າງຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ທ່ີຕ້ອງການ); 
•    ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
•    ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ົງເສີມໃນໄລຍະຜ່ານມາ/ໃນປະຈຸບັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນຄືກັນ ຫືຼ 

ຄ້າຍຄືກັນ.

 ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະສຶກສາໃນເວລາກະກຽມວຽກງານສົ່ງເສີມຂອງທ່ານ ຍັງຈະ 
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບສະພາບການນັ້ນ, ແຕ່ວ່າອາດກວມເອົາຄໍາຖາມ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

•    ຄວາມສາມາດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມາດຕະຖານ 
ວິຊາຊີບຄູແຫ່ງຊາດ? ນະໂຍບາຍຄູ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຄູສ້າງຄວາມສາມາດສຳລັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມຫືຼບ່ໍ?  

•    ໃນປະຈຸບັນມີຄູຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ 
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ? ໃນປະຈຸບັນ ມີຄູຈັກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານທາງຫັຼກສູດໃນເວລາປະຈຳການ?

•    ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືແນວໃດ (ໃນທາງດ້ານເພດ, ຊົນເຜ່ົາ, 
ຄວາມພິການ ແລະ ອ່ືນໆ)?

•     ການສ້າງຄູນີ ້ ມີລັກສະນະຄືແນວໃດ? ເປັນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຫຼ ັກສູດເຕັມໃນ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ? ເປັນວິຊາບັງຄັບ ຫືຼ ວິຊາເລືອກ?

•    ການສ້າງຄູ ໃນໂຕຂອງມັນເອງເປັນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບໍ່? ມັນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ?

•     ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໃນຫ້ອງບັນຍາຍຫຼາຍເທ່ົາໃດ ແລະ ມີການປະຕິບັດໂຕຈິງ ຫຼາຍເທ່ົາໃດ 
ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ?

•    ບັນດາຄູມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືແນວໃດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ? ພວກເຂົາກະຕືລືລ້ົນບ່ໍ ຫືຼ ມີ 
ຄວາມກົດດັນບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາລັງເລໃຈບ່ໍ ຫືຼ ຕ່ໍຕ້ານຫຼາຍບ່ໍ?

•    ມີຕົວຢ່າງບ່ໍ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງສ້າງຄູໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີທ່ານສາມາດຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນໄດ້ ຫືຼ ມີຕົວຢ່າງທ່ີເປັນຕົວແບບບ່ໍ?
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•    ມີຄູ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນໃດບໍ່ ທີ່ພ້ອມສະໜັບສະໜູນການສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບຄູ ແລະ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນໂຕແບບໃນການລະດົມສ່ົງເສີມ? 

•    ນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຄູ/ ການສິດສອນ ແລະ ມີການ  
ປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຂົາຄິດວ່າຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂ້ຶນໃນທິດທາງທ່ີຄູໄດ້ຮັບການກຽມ     
ຄວາມພ້ອມກັັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນ?

•    ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ຮັບກຽມຄວາມພ້ອມຄືແນວໃດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄືແນວໃດ 
ເພ່ືອເຮັດວຽກກັບນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາແບບຮຽນຮ່ວມ?

ການວິເຄາະ 

 ໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈແລ້ວກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ. 
ມັນອາດປະກອບມີຈຸດປະສົງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຼື ກຸ່ມຈຸດປະສົງຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງລວມຂອງທ່ານ. ໃນເວລາຈັດບຸລິມະສິດຂອງຈຸດປະສົງນັ້ນ, ມັນມີ  
ຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງທັດສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍ້ອນວ່າຄົນ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດມີຄຳຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນມີ 
ຄວາມຮີບດ່ວນ ຫຼື ຄວາມສຳຄັນຄືແນວໃດ. ໃນຈຸດນີ້ ທ່ານຍັງອາດວາງແຜນດຳເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມ    
ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາປະຊາຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການວາງ
ແຜນສົ່ງເສີມ, ທ່ານຈະເພີ້ມຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຂະບວນການນີ້ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັກສະ, 
ປະສົບການ ແລະ ເວລາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມນັ້ນ.

ການປະຕິບັດ

 ຍ້ອນວ່າການປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນຈະຂ້ຶນກັບສະພາບການ,ເປ້ົາໝາຍ, ທັກສະ/
ປະສົບການຂອງຜູ້ໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແລະ ອ່ືນໆ. ສະນ້ັນ, ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດອະທິບາຍລະອຽດໃຫ້ 
ທ່ານໄດ້ກ່ຽວກັບວ່າການດຳເນີນວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມໃດທ່ີທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດໃນການສ້າງ  
ຄູ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປ້ືມຄູ່ມືການໂຄສະນາສ່ົງເສີມອີກ 4 ເຫ້ັຼມ 
ຕ່ໍໄປນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບຂ້ໍຄວາມສ່ົງເສີມທ່ີອາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ບັນຫາຂອງການສ້າງຄູຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີທ່ານອາດພະຍາຍາມແກ້ໄຂຢູ່. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ທ່ີເກີດຈາກການສ່ົງເສີມທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດນ້ັນວ່າ ເປັນຄືແນວໃດ.

ພວກເຮົາສາມາດສ່ົງຂ້ໍຄວາມເພ່ືອການໂຄສະນາສ່ົງເສີມໄດ້ຄືແນວໃດ?

 ມັນບ່ໍມີຂອບເຂດ ໃນວິທີທາງທ່ີທ່ານສາມາດສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ເພ່ືອການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສຳຄັນທ່ີວ່າ ເຄ່ືອງມືທ່ີທ່ານເລືອກນຳໃຊ້ນ້ັນ ແມ່ນເໝາະສົມກັບຂ້ໍຄວາມ 
ແລະ ກຸ່ມຄົນເປ້ົາໝາຍ. 



ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ : ພາກສະເໜີ
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ທ່ານອາດເລືອກ:
•    ວິທີພົບກັນເຊ່ິງໜ້າ - ການພົບກັນ, ສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມ, ໂທລະສັບ, ການສົນທະນາ 

ໂຕະມົນ, ການປຸກລະດົມແບບມີການປະສານງານກັນ (ເຊ່ັນວ່າ ການຂຽນຈົດໝາຍ, ການຍ່າງ, 
ການເດີນຂະບວນທ່ີບ່ໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ) ແລະ ອ່ືນໆ. 

•    ສ່ືທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຫືຼ ສ່ືມວນຊົນ - ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ການສະແດງໃນທ້ອງຖ່ິນ, 
ໃບປິວ, ປົດສະເຕ້ີ, ວາລະສານ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ, ປ້ືມ ແລະ ຫົວຂ້ໍຕ່າງໆຂອງປ້ືມ, ເວບໄຊ, 
ເຄ່ືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ອ່ືນໆ. 

 ທ່ານຍັງຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບ ວິທີທາງທ່ີທ່ານນຳສະເໜີ ຫືຼ ເປີດໂຕກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ. ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມອາດບ່ໍສາມາດເກີດຜົນປະໂຫຍດໄດ້ ຖ້າວ່າຄວາມພະຍາຍາມ 
ທັງໝົດຂອງທ່ານຫາກເນ້ັນໜັກໃສ່ພຽງແຕ່ການອອກແບບຂ້ໍຄວາມ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຖ້າ 
ວ່າທ່ານບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍຕ່ໍກັບ ວິທີທາງທ່ີທ່ານຈະນຳສ່ົງຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງກຸ່ມຄົນເປ້ົາ 
ໝາຍຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການດຶງດູດຄົນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງທ່ານ, 
ມັນອາດເປັນແນວຄວາມຄິດທ່ີດີ ທ່ີຈະຈັດເຫດການທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເພ່ືອເປີດໂຕຂ້ໍຄວາມສ່ົງ 
ເສີມຂອງທ່ານ ຫືຼ ແຈກຢາຍວັດຖຸອຸປະກອນຈຳນວນຫຼາຍ ເພ່ືອ   ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນວຽກງານຂອງທ່ານ 
ຫືຼວ່າ ມັນອາດມີຄວາມເໝາະສົມທ່ີຈະດຳເນີນວິທີການທ່ີສຸຂຸມຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຕິດຕ່ໍກັບກຸ່ມຄົນເປ້ົາໝາຍ
ຂອງທ່ານຢ່າງງຽບໆ ແຕ່ໜັກແໜ້ນໂດຍບ່ໍນຳພວກເຂົາໄປສູ່ຈຸດສົນໃຈຂອງມວນຊົນ.

 ໃນເວລາສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍຄວາມໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນ, ທ່ານອາດອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານສາກົນທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.ລາຍການເອກະສານສາກົນນ້ັນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.

ຫົວຂ້ໍ ລັກສະນະສຳຄັນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

ສົນທິສັນຍາ ຕ່ໍຕ້ານການຈຳແນກໃນການ 
ສຶກສາ (ປີ 1960)
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=12949&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html

ສົນທິສັນຍານ້ີ ກຳນົດຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງຄວາມ 
ສະເໝີພາບຂອງໂອກາດທາງການສຶກສາ ເຊ່ິງຫ້າມ 
ການຈຳແນກໃນການສຶກສາໃນທຸກທິດທາງ ແລະ 
ກຳນົດວ່າ ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທຸກຄົນສາ 
ມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ. 

ຂ້ໍຕົກລົງສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານເສດ 
ຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ    
(ປີ 1966).
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx

ຂ້ໍຕົກລົງນ້ີ ກຳນົດສິດທິຂອງທຸກຄົນໃນການສຶກສາ 
ໃນມາດຕາ 13 ແລະ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ການສຶກສາ 
“ຄວນຊ່ວຍທຸກຄົນ ໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງ 
ອິສະລະ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ”.  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_
http://www.ohchr.org/EN/
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ຂ້ໍຕົກລົງສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດທິພົນລະເມືອງ 
ແລະ ສິດທິການເມືອງ (ປີ 1966)
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CCPR.
aspx

ຂ້ໍກຳນົດນ້ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄົາລົບນັບຖື “ເສລີພາບຂອງ 
ຜູ້ປົກຄອງ” ເພ່ືອ“ຮັບປະກັນ ການສຶກສາສາດສະໜາ 
ແລະ ສິນທຳ” ສຳລັບລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາ 
“ຕາມຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງພວກເຂົາ” ໃນມາດຕາ 18. 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການກຳຈັດ
ທຸກຮູບແບບຂອງການຈຳແນກເຊ້ືອຊາດ     
(ປີ 1965)
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CERD.
aspx

ມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ້ີໄດ້ກຳນົດ 
ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາ “ມາດຕະການຕ່າງ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຂອງການສິດສອນ, 
ສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຂ່າວສານ” ເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານ 
“ອະຄະຕິ ທ່ີນຳໄປສູ່ການຈຳແນກເຊ້ືອຊາດ”. 

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການກຳຈັດທຸກຮູບ 
ແບບຂອງການຈຳແນກຕ່ໍກັບແມ່ຍິງ     
(ປີ 1979)
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.
aspx

ສົນທິສັນຍານ້ີ ຢ້ັງຢືນກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບຂອງ ຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ກຳນົດໃຫ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ   
ເພື່ອກຳຈັດການຈຳແນກໃນຂົງເຂດຂອງການສຶກສາ 
ໃນມາດຕາ 10. 

ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບຄົນພ້ືນເມືອງ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາໃນປະເທດເອກະລາດ (ປີ 1989)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C169

ສົນທິສັນຍານ້ີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງຄົນພ້ືນເມືອງ ແລະ ຄົນຊົນເຜ່ົາໃນການ 
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານການ   
ສຶກສາໃນມາດຕາ 27 ແລະ ເດັກທ່ີຂ້ຶນກັບຊຸມຊົນ 
ເຫ່ົຼານ້ີ “ຖືກສອນໃຫ້ອ່ານ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາ 
ພ້ືນເມືອງຂອງພວກເຂົາເອງ” ໃນມາດຕາ 28. 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (ປີ 1989)
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.
aspx

ສົນທິສັນຍານ້ີ ຢ້ັງຢືນ ສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນໃນການ 
ສຶກສາໃນມາດຕາ 28 ແລະ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ 
“ຜົນປະໂຫຍດດີສຸດຂອງເດັກຈະຕ້ອງເປັນ 
ຂ້ໍພິຈາລະນາສຳຄັນ” ໃນທຸກການກະທຳ. 

http://www.ohchr.org/EN/
http://www.ohchr.org/EN/
http://www.ohchr.org/EN/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
http://www.ohchr.org/EN/
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ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ 
ສິດທິຂອງແຮງງານອົບພະຍົກທຸກຄົນ 
ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ       
(ປີ 1990)
http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CMW.
aspx

ສົນທິສັນຍາສະບັບນ້ີ ຢ້ັງຢືນສິດທິຂອງເດັກທຸກ
ຄົນທ່ີຂ້ຶນກັບແຮງງານອົບພະຍົກໃຫ້ມີການສຶກສາ 
“ບົນພ້ືນຖານຂອງ ການປະຕິບັດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນກັບຄົນ
ສັນຊາດຂອງປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ ”ໃນມາດຕາ 30 
ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການສຶກສາຂອງພວກເຂົານ້ັນ
ດຳເນີນເປັນ “ພາສາແມ່” ຂອງເດັກໃນມາດຕາ 45. 

ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຫ້າມ ແລະ 
ການດຳເນີນການທັນທີ ເພ່ືອກຳຈັດຮູບແບບ 
ຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດຂອງແຮງງານເດັກ       
(ປີ 1999)
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p
=NORMLEXPUB:12100:0::NO:1210
0:P12100_ILO_CODE:C182

ສົນທິສັນຍາສະບັບນ້ີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 
ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນດ້ານ 
ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານທ່ີທ່ົວເຖິງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ 
ສຳລັບ ເດັກທຸກຄົນ ທ່ີໄດ້ນຳອອກມາຈາກ 
ຮູບແບບຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ຂອງແຮງງານເດັກ 
ໃນມາດຕາ 7. 
 

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ (ປີ 2006)
http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CRPD/ Pages/
ConventionRightsPersonsWith 
Disabilities.aspx

ມາດຕາ 24 ຂອງສົນທິສັນຍາສະບັບນ້ີ 
ຢ້ັງຢືນສິດທິຂອງຄົນພິການ ຕ່ໍການສຶກສາ, 
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ມີລະບົບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນມີຜົນກະທົບດ້ານບວກ
 ເຊ່ັນດຽວກັນກັບວຽກງານຂອງໂຄງການ/ແຜນງານຕ່າງໆ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ທ່ານບັນລຸ 
ຜົນໄດ້ຮັບບ່ໍ ຈາກວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ. ສະນ້ັນ, ໃນເວລາວາງແຜນວຽກງານໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມ ແລະ ໃນເວລາກຳນົດເປ້ົາໝາຍ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນຕົວບ່ົງຊ້ີໃດທ່ີທ່ານ 
ຈະກຳນົດຂຶ້ນມາເພື່ອວັດແທກຂະບວນການຂອງໂຄສະນາການສົ່ງເສີມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະ 
ເຮັດແນວໃດເພ່ືອວັດແທກມັນ. ຂະບວນການຂອງການກຳນົດ ແລະ ການວັດແທກຕົວບ່ົງຊ້ີນ້ີຍັງຈຳ 
ເປັນຕ້ອງເຮັດໃນລັກສະນະທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

 ຕົວບ່ົງຊ້ີຂອງຂະບວນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນ ຍັງອາດຊ່ວຍທ່ານ ເພ່ືອວັດແທກ ເຊ່ັນວ່າ 
ໄດ້ແຈກຢາຍໃບປິວໄປເທົ່າໃດແລ້ວ, ມີຈັກຄົນທີ່ ຟັງການສົນທະນາ ທີ່ອອກອາກາດທາງວິທະຍ,ຸ 
ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ຫືຼ ການເຈລະຈາ ທ່ີໄດ້ສະເໜີມານ້ັນ ຫືຼບ່ໍ ແລະ ມີໃຜແດ່ ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ.

http://www.ohchr.org/EN/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p
http://www.ohchr.org/EN/
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 ຕົວບົ່ງຊີ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການໂຄສະນາສົ່ງເສີມນັ້ນ ອາດຊ່ວຍວັດແທກການປ່ຽນແປງ 
ໃນທາງດ້ານພຶດຕິກຳ ຫຼື ການປະຕິບັດໃນກຸ່ມຄົນເປົ້າໝາຍ (ຜ່ານທາງແບບຟອມສອບຖາມ 
ໃນດ້ານປະລິມານ, ຫືຼ ຜ່ານການສົນທະນາກຸ່ມ ຫືຼ ການສຳພາດ ໃນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ). ຜົນໄດ້ຮັບນ້ີ 
ຍັງສາມາດວັດແທກໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງກຸ່ມຄົນເປົ້າໝາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ກົນໄກ 
ຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ (ເຊ່ັນວ່າ ການທົບທວນບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ເພ່ືອເບ່ິງວ່າມີປະເດັນ 
ໃດໜ່ຶງຫືຼບ່ໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີພະນັກງານຂອງກະຊວງກຳລັງຍົກຂ້ຶນມາສົນທະນາ, 
ພວກເຂົາສົນທະນາກັນຖ່ີຫຼາຍເທ່ົາໃດ ແລະ ກ່ຽວກັບຫຍັງ).

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສຳຄັນທ່ີຕ້ອງຈົດຈຳໄວ້ວ່າ ມັນມິຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ 
ເກີດມີການປ່ຽນແປງຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອສ່ົງເສີມສະເພາະເຈາະຈົງພຽງຄ້ັງດຽວ ການປ່ຽນແປງມີຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂ້ໍຄວາມຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ ແລະຈາກ 
ຫຼາຍວຽກງານສ່ົງເສີມທ່ີແຕກຕ່າງກັນແທນທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນທັນທີຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານສ່ົງເສີມພຽງ 
ຄ້ັງດຽວ. ສະນ້ັນ ມັນຈ່ຶງເປັນບັນຫາທ້າທາຍໃນການກຳນົດຕົວບ່ົງຊ້ີຜົນໄດ້ຮັບສຳລັບວຽກງານສ່ົງເສີມ 
ຂອງທ່ານ ເຊ່ິງຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 



ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ ເປັນຊຸດປ້ືມຄູ່ມືໃນຈຳນວນທັງໝົດ 5 ເຫ້ັຼມ

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 1: ພາກສະເໜີ
ຢູ່ພາກສະເໜີນ້ີໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນຂອງບັນດາປ້ືມຄູ່ມື ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ຂອງປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ 
ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໃຜທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ 
ແລະ ຈະເຮັດດ້ວຍວິທີໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ  ຢູ່ໃນພາກສະເໜີນີ້ ຍັງໄດ້ສະໜອງ 
ເນື້ອໃນສະຫຼຸບຫຍໍ້ ຂອງບັນດາປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ວິທີການສິດສອນຕ່າງໆພ້ອມນຳ.

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 2: ນະໂຍບາຍ
ປື ້ມຄູ ່ມ ືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ ່ມ ີຢູ ່ໃນ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, 
ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 3: ຫຼັກສູດ
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ ້ມນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ ່ໃນ 
ຫຼັກສູດການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຫຼັກສູດໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.  

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 4: ວັດຖຸອຸປະກອນ
ປື້ມຄູ ່ມືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ມີຢູ ່ໃນອຸປະກອນ 
ການຮຽນ/ການສອນທ່ີນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ. ນອກນ້ັນ ກ່ໍຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແລະ ເພື່ອສົ ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ/ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 5: ວິທີສິດສອນ
ປື້ມຄູ ່ມືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກທີ ່ມີຢູ ່ໃນວິທີສິດສອນ 
ທີ ່ນຳໃຊ້ຢ ູ ່ບ ັນດາສະຖາບັນສ ້າງຄ ູ . ພ ້ອມນ ີ ້ ຍ ັງໄດ ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີ   ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາປຸກລະດົມ ແລະ 
ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີສິດສອນ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

1

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ພາກສະເໜີ

2

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ນະໂຍບາຍ

3

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
 ຫັຼກສູດ 

4

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວັດຖຸອຸປະກອນ

5

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວິທີສິດສອນ
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